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SOLVAY VERGROOT PRODUCTIECAPACITEIT VOOR SOLEF® PVDF
MET 50% OM DE STERK TOENEMENDE VRAAG TE KUNNEN VOLGEN
Vraag naar speciaal polymeer met hoge toegevoegde waarde
groeit jaarlijks met meer dan 10%
Solvay maakt zijn beslissing bekend zijn productiecapaciteit voor SOLEF® met 50% te gaan
uitbreiden om de aanhoudend sterk groeiende vraag naar dit speciaal fluorpolymeer met hoge
toegevoegde waarde te kunnen bijhouden. De capaciteitsuitbreiding in Solvays fabriek in Tavaux
(Frankrijk) vergt een investering van 26 miljoen EUR en wordt operationeel in de tweede helft van
2012.
Solvays SOLEF® Polyvinylideenfluoride (PVDF) wordt onder meer gebruikt voor veeleisende
toepassingen in de olie- en gaswinning, als bindmiddel en in afscheiders in lithiumionbatterijen, voor
foto-elektrische cellen, in de productie van halfgeleiders en in membranen voor waterzuivering. De
wereldvraag naar PVDF is over de afgelopen vijf jaar jaarlijks met meer dan 10% gestegen. De
productiecapaciteit voor SOLEF® PVDF in Tavaux was in 2009 al met een 30% verhoogd.
De SOLEF® PVDF-technologie die in Tavaux wordt toegepast heeft een sterk concurrentieel voordeel
dankzij haar kwaliteit en consistentie. Zij vult de HYLAR® PVDF-technologie die ontwikkeld is in West
Depford, USA, op harmonische wijze aan en bezorgt Solvay een sterke positie en de nodige
flexibiliteit om alle specifieke noden van veeleisende industrieën te kunnen aanpakken.
“Men gebruikt SOLEF® PVDF in een groeiend aantal toepassingen die naadloos aansluiten op de
globale megatrends. Wij kijken er naar uit om onze klanten bijkomende hoeveelheden te kunnen
leveren,” zegt Augusto Di Donfrancesco, die de leiding heeft van de Global Business Unit Speciale
Polymeren.
“Met onze unieke integratie stroomopwaarts met vloeispaat en monomeren kunnen onze klanten
rekenen op een stabiele bevoorrading met een kwaliteitsproduct. Ze doen ook hun voordeel met onze
technologie en onze ervaring met de ontwikkeling en de productie van steeds beter presterende
fluormaterialen met hogere toegevoegde waarde,” voegt hij er aan toe.
SOLVAY is een internationale industriële groep, actief in Chemie. Hij levert een breed gamma
producten en oplossingen die bijdragen tot de verhoging van de levenskwaliteit. De groep met
hoofdkwartier in Brussel telt ongeveer 16.800 werknemers in 40 landen. In 2010 bedroeg de
geconsolideerde groepsomzet 7,1 miljard EUR. Solvay staat genoteerd op de NYSE Euronext–beurs in
Brussel (NYSE Euronext: SOLB.BE - Bloomberg: SOLB.BB - Reuters: SOLBt.BR). Voor meer
informatie kan u terecht op www.solvay.com.
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